
  مقذمت

فّا ٟ٘ ِداالخ أذِاج تٍذاْ  . اٌّؼاصشجاإلل١ّ١ٍح اٌد٠ٛٙح ٚ ٌٍرىرالخ٠ؼرثش االذحاد األٚسٚتٟ ّٔٛرخا ٔاخحا 

 ٘زا االٔذِاج؟ ٚ ِا أ١ّ٘ح آ١ٌاخٟ٘  االذحاد األٚسٚتٟ؟ ٚ ِا اٌؼٛاًِ اٌّساػذج ػٍٝ ٘زا االٔذِاج؟ ٚ ِا

 إٌّافسح فٟ ذم٠ٛح االذحاد األٚسٚتٟ؟

 مجاالث انذماج االتحاد االوروبً

 .ٌتجلى اندماج دول االتحاد األوروبً فً أربع مجاالت وهً

 جل الدول األوروبٌة سٌاسات داخلٌة و خارجٌة مشتركة ،و كاألمن و يكتبن : المجال السياسي .1

 و مرالبة الحدود و خضوع الدول األوروبٌة للدستور اإلرهابالدفاع المشترن و المائم على مكافحة 

 . و تأسٌس مواطنة أوروبٌة تموم على مبادئ و لٌم موحدةاألوروبً
 و البضائع و رؤوس المال ، و تبنً سٌاسة فالحٌة األشخاصكحرٌة تنمل  : المجال االقتصادي .2

 .(األورو)مشتركة و عملة موحدة 
كتحمٌك التنمٌة االجتماعٌة بتوفٌر فرض الشغل و تحسٌن ظروف العٌش و  : المجال االجتماعي .3

 . بٌن الرجل و المرأة ، و توحٌد لانون الشغلالمساواة
 .كحماٌة البٌئة و االستعمال العمالنً للموارد الطبٌعٌة : المجال البيئي .4

  العىامل المساعذة على االنذماج فً االتحاد االوروبً

ذٛخذ ػذج ػٛاًِ ذذفغ اٌذٚي األٚسٚت١ح ٔحٛ االٔذِاج فٟ االذحاد االٚسٚتٟ ٌرؼطٟ ذىرال خ٠ٛٙا ٠مرذٜ تٗ، 

ٟ٘ٚ. 

 الىحذة الجغرافٍت.1

، ِّا ٠حمك أذِاج ِداٌٟ ٠مَٛ ػٍٝ اذحاد ٘زٖ اٌذٚي  (األٚسٚت١ح)ذٕرّٟ دٚي االذحاد األٚسٚتٟ ٌٕفس اٌماسج 

 ِغ تؼضٙا اٌثؼض

 .االٔذِاج اٌّداٌٟ ٘ٛ اذحاد ت١ٓ ِدّٛػح تٍذاْ ذردّغ فٟ حذٚد ذشات١ح ٚاحذج

 

 التارٌخ و المصٍر المشترك.2

 ٚ األصِاخ واٌحشب األحذاز ِشخ ِٓ ٔفس إر  ،ذشرشن ِؼظُ دٚي االذحاد األٚسٚتٟ ٔفس اٌراس٠خ ٚ اٌّص١ش

 ِخٍفاخ اٌّاضٟ ٚ ذدٕة اٌٛلٛع فٟ ٔفس ٌرداٚصاٌؼا١ٌّح األٌٚٝ ٚ اٌثا١ٔح، ٌزا ٠ؼرثش أذِاخٙا حً ػمالٟٔ 

 .األخطاء
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  تقارب األنظمت السٍاسٍت و االقتصادٌت.3

 ، ٚ اإلٔساْ ٚ احرشاَ حمٛق اٌذ٠ّمشاط١حذرثٕٝ ِؼظُ دٚي االذحاد األٚسٚتٟ ٔفس إٌظاَ اٌس١اسٟ اٌمائُ ػٍٝ 

 .(ٚقسالرصاد اي) ا١ٌٍثشا١ٌحذٕٙح ٔفس إٌظاَ االلرصادٞ اٌمائُ ػٍٝ اٌشأسّا١ٌح 

  مىاجهت تحذي العىلمت.4

 ِٓ لثً دٚي ِٕافسرُٙذؼرثش اٌؼٌّٛح ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّساّ٘ح فٟ أذِاج تٍذاْ االذحاد األٚسٚتٟ ، تسثة 

 .آس١اػظّٝ واٌٛال٠اخ اٌّرحذج األِش٠ى١ح ٚ ا١ٌاتاْ ٚ دٚي ششق 

  انذماج بلذان االتحاد األوروبًآلٍاث

 ٚ ٚسائً ذساُ٘ فٟ ذفؼ١ً االٔذِاج اٌىاًِ ت١ٓ دٚي االذحاد األٚسٚتٟ آ١ٌاخ٠رٛفش االذحاد األٚسٚتٟ ػٍٝ ػذج 

 :ٌخٍك ِداي ِٕذِح، ٟٚ٘

  و وسائل تفعٍل االنذماج المجالً لبلذان االتحاد األوروبًآلٍاث.1

 تثؼضٙا اٌرٟ ذشتظ دٚي االذحاد األٚسٚتٟ ئحذٚد ٍِغ١ح ٚ ت١ٕح ذحر١ح ِرطٛسج واٌطشق ٚ اٌّطاساخ ٚ اٌّٛاْ

 اٌثؼض ، ٚ ذدؼٍُٙ ِٕفرح١ٓ ػٍٝ اٌؼاٌُ 

 االٔذِاج اٌّداٌٟ ٌثٍذاْ االذحاد األٚسٚتٟ وّحاٚس اٌّٛاصالخ اٌثش٠ح ، ٚ ا١ٌاٌد آ١ٌاخ أػالٖذٛضح اٌخش٠طح 

 .أفراحٗ ػٍٝ اٌؼاٌُ واٌّٛأئ

  و وسائل تنظٍمٍتآلٍاث.2

واٌّؤسساخ اٌرٟ ذس١ش شؤْٚ االذحاد األٚسٚتٟ ، أّ٘ٙا اٌّدٍس األٚسٚتٟ ِدٍس اٌٛصساء ٚ اٌثشٌّاْ 

 اٌخ...األٚسٚتٟ اٌٍدٕح األٚسٚت١ح

 

 الٍاث و وسائل اقتصادٌت.3

واٌرداسج اٌث١ٕ١ح اٌرٟ ذٍؼة دٚس ُِٙ فٟ ذحم١ك أذِاج ت١ٓ تٍذاْ االذحاد األٚسٚتٟ ، ِٓ خالي اٌّثادالخ 

اٌرداس٠ح اٌرٟ ذمَٛ ف١ٙا اٌذٚي تاٌرصذ٠ش ٚ االسر١شاد ِٓ تؼضٙا اٌثؼض ، ِّا ٠ٕشظ الرصاد٠اخ ٘زٖ اٌذٚي ، 

 الحظ اٌّث١اْ اٌراٌٟ

. 
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 مبٍان التجارة البٍنٍت باالتحاد األوروبً

 

 ٌّؼط١اخ ٘زا اٌّث١اْ ٔالحظ ٔسرٕرح أْ ٔسة اٌصادساخ ٚ اٌٛاسداخ اٌث١ٕ١ح تاالذحاد لشاءذٕآِ خالي 

 ٠رداٚص األدٔٝٚ اٌحذ % 80األٚسٚتٟ ِرماستح تشىً وث١ش ،ٚ رٌه ألْ اٌحذ األلصٝ ٌٍصادساخ ٠رداٚص ٔسثح 

 صادساخ االذحاد األٚسٚتٟ ، ت١ّٕا ٠رداٚص اٌحذ األلصٝ ٌٛاسداخ ٘زٖ اٌذٚي ٔسثح إخّآٌِٟ % 50ٔسثح 

 . ٚاسداذٙاإخّآٌِٟ % 50ٚ اٌحذ األدٔٝ ٠رداٚص ٔسثح % 70

المجال المندمج هو مجال مرتبط بواسطة االستثمارات و شبكات الطرق و المواصالت لتسهٌل حركٌة 

 .السكان و البضائع و رؤوس المال

 مظاهر انذماج دول االتحاد األوروبً

 .ذردٍٝ ِظا٘ش أذِاج دٚي االذحاد األٚسٚتٟ فٟ ػذج ِداالخ أّ٘ٙا

حٌث تمكنت دول االتحاد األوروبً من تحمٌك تعاون أمنً مشترن للحد من  :السياسة و األمن .1

  . و الهجرة السرٌةكاإلرهابالمشاكل األمنٌة 
استطاعت دول االتحاد األوروبً من توحٌد سٌاساتها االلتصادٌة كنهج سٌاسة  : االقتصاد و المال .2

 الخارجٌة و تحمٌك االكتفاء الذاتً ، األسواق بهدف الهٌمنة على اإلنتاجٌةفالحٌة مشتركة للرفع من 
 .و أنشأت البنن األوروبً لالستثمار بهدف رفع مؤشرات التنمٌة من خالل خلك عدة مشارٌع

 تمدم واضح فً المجال التكنولوجً بفضل إحرازتمكنت دول االتحاد األوروبً من  :التكنولوجيا .3

 اسباس التً تعمل على نمل األلمار أرٌان لكبرى كبرامج الفضاء كشركة المشارٌعتعاونها فً 
 .الصناعٌة للفضاء و تموم بأبحاث فضائٌة
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 أهمٍت المنافست فً تقىٌت االتحاد األوروبً

 اٌشأسّا١ٌح اٌرٟ ذذػٛا ٌٍّٕافسح ت١ٓ اٌذٚي، تح١س ذسؼٝ وً دٌٚح ِثادئ ػٍٝ أساسا األٚسٚت٠ٟمَٛ االذحاد 

ٌؼمذ اذفال١اخ ٚ ششاواخ ِغ ػذج دٚي خاسج االذحاد ٌررفٛق ػٍٝ ِٕافس١ٙا ، ِّا خٍك ػذج ألطاب الرصاد٠ح 

، وّا أْ إٌّافسح ِغ اٌذٚي اٌخاسخ١ح خؼٍد ِٓ ..وثشٜ داخً االذحاد األٚسٚتٟ وأٌّا١ٔا ٚ فشٔسا ٚ ا٠طا١ٌا

 األلّاس إطالق األٚسٚتٟ ِر١ٓ ٚ لٛٞ ، ح١س ٠حرً االذحاد األٚسٚتٟ اٌشذثح األٌٚٝ ػا١ٌّا فٟ داالذحاالرصاد 

اٌصٕاػ١ح تٛاسطح ِشوثرٗ اٌفضائ١ح أس٠اْ ، ٚ ٠حمك األٚسٚ أػٍٝ ل١ّح تاٌّماسٔح ِغ اٌؼّالخ األخشٜ 

 .واٌذٚالس

 الخاتمت

 ، خؼً االذحاد األٚستٟ ِٓ ألٜٛ ا١ٌٍثشا١ٌحإٌغاء اٌحذٚد ٚذٛح١ذ اٌؼٍّح ٚ اٌس١اساخ ٚ ذثٕٟ ٔظاَ اٌشأسّا١ٌح 

 .اٌرىرالخ اٌد٠ٛٙح تاٌؼاٌُ ٚ أصثح ّٔٛرج ٠رمذٜ تٗ
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